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Dinsdag 9 maart was het zover; de oplevering vond plaats. Samen met de aannemer
het gehele pand doorgelopen, en de punten van verbetering genoteerd. Dit is niets
vreemds, want het is nogal wat, zo’n groot pand. De punten worden nu nog onder
handen genomen en opgelost. De gemeente en brandweer moeten nu nog een blik
werpen. Als dat allemaal goed is, wordt het pand vrijgegeven voor bewoning.

Woensdag 10 maart werd er
direct schoon gemaakt.
Moeders en vrijwilligers druk
aan het soppen en boenen.
We willen dan ook onze
dank uitspreken aan de
“boensters”, die hebben ge-
holpen. Dit alles vond plaats

in een buitengewoon goede sfeer.
Donderdag 11 maart werd de verlichting geleverd. André en Ed hadden dus ook
weer het nodige te doen. Ook moesten er nog planchets, toiletrolhouders, spiegels,
handdoekhaken en tandenborstelbekers worden gemonteerd. De gordijnroeden
moesten ook nog even worden opgehangen, zodat de gordijnen konden worden in-
gemeten. Vrijdag 12 maart zijn de meubels geleverd, wat veranderd dan een ruimte
zeg.
De keuken uitgezocht in het najaar van 2007, de meubels uitgezocht in de zomer van

2009 en de lampen besteld in december 2009. Dan vraag
je, je soms af: harmonieert het geheel? Nu alles er staat
zijn we trots. We zijn geslaagd in de doelstelling; het
moest een huiselijke sfeer uit
ademen.
Inmiddels worden de kamers
ook ingericht, ouders zijn druk
bezig met het in elkaar zetten

en plaatsen van meubels.
We moeten er best aan wennen dat er veel mensen over
de vloer komen. We hebben het gebouw gerealiseerd
voor anderen, maar toch, het voelt vreemd.

Donderdag 11 maart kwam de brandweer, en ja hoor, er waren verschillen van inter-
pretatie door brandweer en aannemer. Om kort te gaan, we mochten nog niet gaan
bewonen. We wilden nu niet meer wachten. André en Ed erop uit om de nodige za-
ken aan te schaffen en te monteren. De bewoners kunnen pas later komen, en ze
zijn al “hieper de piep”. Nog maar te zwijgen over de directe en indirecte meerkosten.

Woensdag 31 maart vond de bouwkundige oplevering door de gemeente plaats. Zij
kwamen met een aantal lastige vragen. Alles is echter gebouwd volgens goedge-
keurde tekening. Uiteindelijk vertelde men aan elkaar dat het allemaal duidelijk was.
We konden de pers gaan inlichten dat het pand vrij voor bewoning gegeven kon wor-
den.



Dan wil je nog maar één ding: elkaar omhelzen, eindelijk, drie jaar van tegenslag,
teleurstellingen en over rekenen, het is ineens daar.
Tijd om even te gaan zitten en alles op ons in te laten werken ontbreekt. We zijn in-
tussen druk met de (nieuwe) bewoners. We willen juist ook dat goed voor elkaar
hebben. Gesprekken met accountant, jurist en notaris, want we willen ook op de lan-
ge termijn ervoor zorgen, iets te blijven betekenen voor de aan onze zorg toever-
trouwde jongeren.

Vanwege de verantwoording in ons eigen gezin, en de toenemende werkdruk, heb-
ben we het noodzakelijke besluit genomen dat Ed per 1 april volledig in dienst treedt
van Bernisser Handen. Geen eenvoudig besluit want Ed had het zeer naar zijn zin bij
de Sociale Werkvoorziening de Welplaat. 24 maart heeft hij afscheid genomen. Hier-
bij kwamen de nodige emoties los, want je gaat nu een-
maal met mensen om, vaak zeer aan(af)hankelijke men-
sen. Hoewel kort, mag hij terugzien op een zeer prettige
tijd, met fijne collega’s. Ed heeft verschillende persoonlij-
ke cadeaus als aandenken mogen ontvangen. Het klap-
stuk was de onthulling van een prachtig tuinbeeld van
een adelaar. Een gift van de medewerkers en collega’s.
Dit beeld heeft een prominente plek gekregen in de hal
van de woonvoorziening, een warm aandenken.
Na drie jaar hopen we dan nu ook, dat we ons eigen gezin weer de nodige aandacht
kunnen schenken.

Intussen zijn we nog steeds bezig met een AWBZ toelating. Ook een traject van de
lange adem. Jammer eigenlijk. Je wil wat gaan doen met een doelgroep waar men
van vindt dat daar eindelijk eens iets voor op gezet moet worden. Je loopt echter op
tegen bergen eisen en de nodige bureaucratie.

Het buitenterrein komt nu aan de beurt. Drainage aanleggen, uitvlakken en herinrich-
ten. In een notendop, maar we praten over 7500 vierkante meter. Creafleur-
Consultancy is druk bezig met de herinrichting en een beplantingsadvies. We hebben
aangegeven dat het terrein overzichtelijk moet zijn. Onderhoudsvriendelijk en beplan-
ting naar huis en omgeving; boerenerfbeplanting. We zijn benieuwd wat er uitkomt,
binnenkort weten we het.

Het wordt weer lente, nieuw leven. Er bestaat bijna geen mooiere tijd om dit nieuwe
huis te gaan bewonen, zodat het snel en voor velen een vertrouwd thuis mag wor-
den.We hebben een stilte moment genomen en gebeden, dank U Vader dat wij dit
huis mochten bouwen, Heer wilt U dit huis met Uw Geest vullen en het Uw huis ma-
ken, een huis vrij van het kwade, een huis van vrede.
Zo net na Pasen, opstandingfeest van de gekruisigde Heer Jezus Christus, feest van
bevrijding en overwinning op het kwade, groeten wij iedereen hartelijk.

Een dankbare Ed, Ria en de kinderen.

Voor meer foto’s, bezoek onze website www.bernisserhanden.nl


